
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 938 
 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 22.12.2022 г., Прот. № 61 

 

 
ОТНОСНО:  Приемане на изменения в Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Свищов, приета с Решение № 710/ 

30.11.2017 г., Протокол № 46 на Общински    съвет – Свищов  

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 71 от Закона за 

местните данъци и такси (ЗМДТ), чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните 

актове (ЗНА), при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 76, ал. 3 от 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с протест с Вх.                           

№ 1616/26.10.2022 г. от Весела Кърчева – прокурор в Окръжна прокуратура гр. 

Велико Търново и предложение с Вх. № 1715/15.12.2022 г. от д-р Генчо Генчев – 

Кмет на община Свищов, Общински съвет – Свищов, 

 

РЕШИ: 

 
1. ИЗМЕНЯ ал. 6, на чл. 19 от Наредбата за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов, като 

измененият текст изглежда по следния начин: 

„Актовете на общинската администрация, коментирани в предходните алинеи, 

се обжалват по реда на чл. 9 „б“ от ЗМДТ.“ 

2. ИЗМЕНЯ изречение първо, на ал. 1, на чл. 21 от Наредбата за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Свищов, като измененият текст изглежда по следния начин: 

„Освобождават се от такса за сметосъбиране и сметоизвозване собственици 

или ползватели, които не ползват имота през цялата година и са подали 

декларация по образец в Центъра за административно обслужване при Община 

Свищов в срок, определен в ЗМДТ.“ 

3. ОТМЕНЯ изцяло ал. 5, на чл. 21 от Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Свищов. 

 

 



МОТИВИ:  

I. ПРИЧИНИ, КОИТО НАЛАГАТ ПРИЕМАНЕТО НА ИЗМЕНЕНИЯ В 

НАРЕДБАТА 
На територията на община Свищов действа Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Свищов,  приета с Решение № 710/ 30.11.2017 г., Протокол № 46 на Общински    

съвет – Свищов. 

Действащата сегашна Наредба в някои свои части не е актуална и не 

съответства на нормативен акт от по-горна степен, а именно Закона за местните 

данъци и такси. Предвидената в нея процедура подадените молби-декларации за 

освобождаване от таксата за сметосъбиране и сметоизвозване да се представят за 

одобрение от Общински съвет – Свищов пряко противоречи на Закона и целите му, 

а за предвидената процедура за обжалване на актовете, свързани с обезпечаването 

и събирането на местните такси,  Наредбата препраща към вече несъществуващ 

член от Закона. 

Съгласно това, настоящата действаща Наредба в някои части е неактуална и 

незаконосъобразна, защото противоречи на нормативен акт от по-висок ранг, 

какъвто е законът. Съображения в същия смисъл са изразени и от Окръжна  

прокуратура – Велико Търново в протест до Административен съд – гр. Велико 

Търново чрез Общински съвет – Свищов от дата 26.10.2022 г. 

Предвид това, Наредбата следва да бъде изменена в съответните ѝ части. 

Принцип на необходимост: 
На територията на община Свищов е действаща Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Свищов,  приета с Решение № 710/ 30.11.2017 г., Протокол № 46 на Общински    

съвет – Свищов. 

Съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават нормативни актове, 

с които уреждат, съобразно нормативни актове от по-висока степен, обществени 

отношения с местно значение. 

Общинският съвет като орган, приел действащата Наредба, следва да я измени 

по начин, по който тя няма да противоречи на акт от по-висок ранг. 

Принцип на обоснованост: 
Измененията в Наредбата са съобразени с действащото законодателство, с оглед 

на разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от ЗНА. 

Принцип на предвидимост и откритост: 
Разпоредбите в решението за измененията в Наредбата са съобразени изцяло с 

разпоредбите от приложимите закони, като са обсъдени и съгласувани със 

заинтересованите страни на различни нива, като отделно проектът на наредбата с 

мотивите и оценка на въздействието са публикувани на официалния сайт на 

Община Свищов. 

Принципът на съгласуваност: 

Проектът за изменение на Наредбата е изготвен, като са взети предвид всички 

предложения и мотивирани мнения в процеса на работа и съгласуване на проекта 

от общинската администрация, като са взети предвид и постъпилите предложения 

и становища в хода на общественото обсъждане при изработването и приемането 

на подзаконовия нормативен акт. 

 

 



Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност: 
В работната група по изготвяне на проекта са взели участие служители от 

всички сектори на общинската администрация, като са взети предвид техните 

експертни мнения и становища, по повод предложения проект. 

II. ЦЕЛИ НА ИЗМЕНЕНИЯТА В НАРЕДБАТА 
Стратегическите цели на измененията в Наредбата са: актуализиране на 

правната уредба на местно ниво, осигуряване на възможности за ефективното 

упражняване от страна на гражданите на правата, предоставени им със закон, и 

съблюдаване на принципа, че данъчните задължения и облекчения са предвидени в 

закона.  

Оперативните цели обхващат привеждането на местната нормативна уредба в 

съответствие с основния Закон, уреждащ обществените отношения, свързани със 

заплащането на местните данъци и такси. 

III. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА 

ИЗМЕНЕНИЯТА В НАРЕДБАТА 

Измененията в действащата Наредба няма да са свързани с изразходване на 

допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с 

допълнителен човешки ресурс. 

IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
Приемането на измененията в Наредбата ще позволи на задължените лица да 

се ползват от института на освобождаване от такса битов отпадък при единна, 

напълно хармонизирана правна рамка.  

С измененията ще бъдат отстранени съществуващите незаконосъобразни 

ограничения на действащата нормативна уредба на местно ниво по отношение на 

сроковете и необходимостта от допълнително одобрение на подаваната от лицата 

декларация за освобождаване от таксата. Наредбата се актуализира съгласно 

действащата редакция на ЗМДТ. 

Вариантът не предвижда създаването на нова административна структура, 

нито излишно разходване на общински ресурси, а напротив – ще доведе до 

оптимизиране на процедурата по освобождаване от такса битов отпадък при 

наличието на необходимите предпоставки. 

V.  АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

СЪЮЗ 
Решението за  изменения в Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов е подзаконов 

нормативен акт и е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, 

както и с Европейската харта за местно самоуправление, Европейска харта за 

регионално развитие и с приложимото европейско законодателство. 

 

В заседанието участват 29 общински съветници. 

Гласували “За” – 28, “Против” – няма и “Въздържал се” – 1. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 
 


